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Beleidsvorming 

Dit deel is gewijd aan beleidsvorming en formuleert een aantal 

aanbevelingen. Gezien het feit dat het EUROPE-project goed werkende pilots 

opleverde in verschillende landen en schooltypes, ligt de focus van deze 

aanbevelingen op de vraag hoe deze pilot kan worden opgeschaald. Dit brengt 

een aantal haalbaarheids- en praktische overwegingen omtrent de uitvoering 

met zich mee. 

a. Haalbaarheid en praktische overwegingen 

Naast de vraag of het QT/TM-programma werkt en de moeite waard is, is 

een fundamentele afweging of de middelen er zijn om op te schalen. De 

middelen waar we rekening mee moeten houden zijn mensen en organisaties die 

betrokken zijn bij het opschalingsproces en de methodologische aanpak. 

Werkt het? Een eerste vraag bij het overwegen van opschaling is of de 

voorgestelde best practice effectief is; in ons geval: vermindert het inderdaad de 

risicofactoren voor radicalisering, bevordert het inderdaad een inclusieve 

leeromgeving en helpt het inderdaad leraren omgaan met diversiteit? Uit sectie 

2, aangevuld met onze eigen kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen 

gepresenteerd in sectie 4, kunnen we inderdaad concluderen dat dit het geval is. 

Is het de moeite waard? Uiteraard brengt het implementeren en 

onderhouden van een nieuwe aanpak zoals ST/TM kosten met zich mee. De 

vraag is dan of er een positieve Return on Investment (RoI) is? Een volledige 

kosten-batenanalyse valt buiten het bereik van het EUROPE-project. Cijfers 

over de kosten van ‘niets doen’ geven echter een duidelijke indicatie. Het Global 

Terrorism Index-rapport (IEP, 2017) schat bijvoorbeeld dat de economische 

impact van terrorisme voor de periode 2014-2016 tussen 80 en 100 miljard 

USD per jaar ligt. Opgemerkt moet worden dat deze bedragen zelfs niet de 

indirecte kosten omvatten - in de VS geschat op 0,7 en 1,0 procent van de BNP, 

noch de kosten van menselijk leed. 

Bovendien is er algemene overeenstemming over het feit dat het aanpakken 

van uitval van studenten en burn-out van leraren en andere welzijnsfactoren 

een positieve RoI heeft. Specifieke onderzoeken naar de positieve uitkomsten 

van het ST/TM-programma - uitgevoerd in samenwerking met de University of 

Connecticut en de University of Pennsylvania, School of Health Economy - tonen 

aan dat de voordelen voor de maatschappij behoorlijk indrukwekkend zijn: 

ongeveer $ 2,5 miljoen voor elke 100 studenten die deelnemen aan een 

schoolbreed ST/TM-programma. Elke extra afstuderende student resulteert in 

een netto toename van ongeveer $ 170.000 tijdens haar/zijn leven (David Lynch 

Foundation). Opgemerkt moet worden dat deze studie meer voordelen in 

aanmerking neemt dan wat in ons onderzoek is onderzocht. Bij het vaststellen 
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van de RoI van ST/TM moet echter rekening worden gehouden met alle kosten, 

maar ook met alle voordelen. 

Betrokken beleidsniveaus. Omgaan met onderwijsbeleid houdt altijd een 

meer lagen binnen de beleidsstructuur in. De school zelf vertegenwoordigt het 

eerste niveau, van waaruit we overgaan naar het regionale niveau, het nationale 

niveau en ten slotte het Europese niveau. De verschillende niveaus hebben 

verschillende graden van autonomie, soms een sterkere coördinerende rol, 

andere keren hebben ze de leiding over het vaststellen van de regels. Bij het 

bespreken van de tien beleidsaanbevelingen in paragraaf 5.2, zullen we deze 

verschillende niveaus onderscheiden. 

Methodologische aanpak. Het schaalvergrotingsproces is gebaseerd op 

twee onderling verbonden dimensies: verdieping en verbreding. Het 

verdiepingproces draait om het verbeteren van de ST/TM-praktijk en de 

permanente inbedding hiervan. Alle scholen die bij de pilot betrokken waren, 

hebben de noodzaak geuit om het ST/TM-programma permanent in het 

curriculum van de school op te nemen. Daarom moet het uitgevoerde 

“experiment” worden omgezet in een voortgezette praktijk. Dit is belangrijk om 

de duurzaamheid van het proces te verzekeren. Het verbredingproces 

veronderstelt een dimensie van het specifieke naar het algemene. In ons geval 

betekent dit maatregelen nemen om het aantal mensen dat deel uitmaakt van 

het ST/TM-programma te laten groeien. Dit omvat meer studenten, meer 

leraren en personeel, meer scholen, meer lerarenopleidingscentra. 

b. Aanbevelingen 

Nadat vastgesteld is dat het ST/TM-programma werkt en een positieve RoI 

heeft, kijkt deze subsectie naar specifieke aanbevelingen (zie figuur 6), rekening 

houdend met het beleidsniveau en het onderzoeken van de verdieping en 

verbreding van de praktijk. De kern van de aanbevelingen is het welzijn van 

studenten, leraren en personeel, dat is verbeterd dankzij de zelfbalancerende 

techniek van het ST/TM-programma. 

Aanbeveling 1: profiteer van een bewezen aanpak - voor alle 

beleidsmakers. Aangezien ons onderzoek eerder onderzoek naar verschillende 

psychologische indicatoren bevestigt en aanvult, met positieve resultaten voor 

studenten, leraren en personeel, wordt de praktijk van ST/TM aanbevolen voor 

een bredere toepassing als zelfbalancerende preventiestrategie tegen geweld en 

gewelddadige radicalisering en tegelijkertijd als een op sterkte gebaseerde 

benadering van inclusief onderwijs, gericht op psychosociale, sociale en fysieke 

uitdagingen voor het welzijn. Naar schatting levert de implementatie van ST/TM 

een RoI op van meer dan 100% (het voordeel wordt dan geschat op minimaal 2-3 

keer hoger dan de kosten), rekening houdend met alle voordelen zoals: minder 

uitval en gezondheidsvoordelen. De RoI kan groter zijn wanneer een regio of land 

ST/TM op grotere schaal implementeert wegens schaalvoordelen als efficiëntere 

training en follow-up. De haalbaarheid van deze eerste aanbeveling is 
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aangetoond door de verschillende implementaties op scholen in Europa tijdens 

het project. 

 

 

Figuur 6. Overzicht van de belangrijkste doelstellingen en aanbevelingen 

 

Aanbeveling 2: bevorder welzijn tot hoofddoelstelling - voor regio's en 

landen en de Europese Commissie. Het wordt aanbevolen om welzijn voor 

leerlingen, leerkrachten en personeel te integreren als een hoofddoelstelling in 

regionale, nationale en Europese programma's als een breder kader voor 

innovatieve programma's/succesvolle praktijken die welzijn bevorderen, zoals 

het ST/TM-programma. Hoewel de Europese Commissie welzijn erkent als een 

onderwijsdoelstelling, wordt hogere prioriteit gegeven aan de uitdaging van 

economische groei en de inkrimping van de beroepsbevolking (Europese 

Commissie, 2012). Er is echter nu brede overeenstemming dat welzijn een 

essentiële rol speelt bij de aanpak van deze sociaaleconomische uitdagingen, 

niet in de laatste plaats door de bestrijding van sociale uitsluiting en vroegtijdig 

schoolverlaten. Bovendien vereist het behalen van cognitieve, interactieve en 

fysieke vaardigheden bijna altijd een leerproces dat is gebaseerd op basaal 

welzijn. Ten slotte is het, in het licht van de alarmerende recente verslechtering 

van het welzijn van de jonge internetgeneratie - onder meer met betrekking tot 
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depressie en zelfmoord - des te belangrijker om welzijn te beschouwen als een 

hoofddoelstelling op regionaal, nationaal en Europese programma's. 

Aanbeveling 3: maak de praktijk een dagelijkse routine - voor scholen. 

Blijvende resultaten komen alleen met een dagelijkse toepassing van de 

techniek. ST/TM kan alleen succesvol blijven door zijn institutionalisering in 

het reguliere dagelijkse curriculum in de school die de techniek implementeert. 

Als voorbeeld kunnen we een welzijnstechniek zoals ST/TM vergelijken met 

fitnessoefeningen: terwijl de oefening gemakkelijk te leren is, blijft men alleen fit 

door het regelmatig doen van de fitness oefening. Evenzo is ST/TM als fitness 

voor de geest en brengt het evenwicht in het hoofd, lichaam en gedrag. Daarom 

wordt aanbevolen om welzijnsprogramma's zoals ST/TM (en bij uitbreiding elke 

welzijnstechniek) op te nemen als onderdeel van de dagindeling voor leerlingen, 

bijvoorbeeld door een specifiek tijdstip van de dag in te zetten en door 

permanente ondersteuning te bieden door toegewijde leraren. Deze aanbeveling 

werd bevestigd door onze bevindingen, die aantoonden dat studenten die 

regelmatige hun ST/TM-praktijk beoefenden significant betere resultaten 

behaalden in de psychologische tests. 

Aanbeveling 4: verleen flexibiliteit in het curriculum - voor regio's en 

landen. In een aantal landen hebben scholen niet de bevoegdheid om 

welzijnstechnieken zoals ST/TM in te bedden in de activiteiten van het 

schoolprogramma. Het programma is minder effectief door ST/TM gescheiden te 

houden van het curriculum. Het wordt aanbevolen voor regionale en nationale 

MvO’s om hier het verschil te maken. Een voorbeeld van het EUROPE-project is 

dat de scholen in Portugal gebruik kunnen maken van een nieuwe wet, met 

betrekking tot autonomie en curriculaire flexibiliteit. Deze wet zorgt ervoor dat 

scholen toestemming krijgen om het curriculum zelf te beheren waardoor 

scholen ook praktijken kunnen integreren die beter leren bevorderen via 

speciale projecten, inclusief ST/TM. 

Aanbeveling 5: gebruik een goed implementatiekader - voor alle 

beleidsniveaus. Het wordt aanbevolen om een goed implementatiekader te 

gebruiken bij het introduceren van ST/TM in de school, regio of het hele land. 

Een uitstekend implementatiekader is gebruikt en getest in het EUROPE-project 

op het niveau van de school. Het kan worden uitgebreid met elementen van 

andere implementatiekaders zoals het Quality Implementation Framework van 

Durlak en Duprez (2008). Dit framework bevat een aantal meer gedetailleerde 

aanbevelingen, zoals het gebruik van professionele ST/TM-experts en het 

gebruik van pilotstudies om lokale belemmeringen te identificeren en te helpen 

oplossen. 

Aanbeveling 6: betrek ouderorganisaties - voor lokaal niveau. Hoewel de 

betrokkenheid van ouders essentieel is in de aanpak van ST/TM binnen een 

school, zijn ouders vaak georganiseerd in ouderorganisaties die erg 

instrumenteel kunnen zijn. Het wordt daarom aanbevolen om met deze 

ouderorganisaties samen te werken voor de implementatie van ST/TM op een 
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school. Het EUROPE-project werkte bijvoorbeeld samen met een 

oudervereniging die, vanwege het succes van het ST/TM-programma, vervolgens 

een belangrijke rol speelde bij het contacteren van andere ouderverenigingen en 

jeugdinstellingen. 

Aanbeveling 7: betrek lerarenopleidingen - voor regio's en landen of meer 

specifiek voor lerarenopleidingen. Het wordt aanbevolen om ST/TM te integreren 

in de lerarenopleiding en in de nascholing of doorlopende professionele 

ontwikkeling, als een instrument om docenten te ondersteunen bij de uitdaging 

om om te gaan met de toenemende diversiteit van de leeromgeving. Er zijn 

diverse redenen voor leraren om deel te nemen aan het ST/TM-programma, 

zoals het creëren van een zorgzame omgeving, het verbeteren van de relatie 

tussen studenten en docenten en het vermogen van leerkrachten om moeilijke 

situaties het hoofd te bieden, tolerantie te bevorderen, het algehele welzijn van 

leerkrachten te verhogen. Het zou vreemd zijn als de studenten een techniek 

beoefenen die de leraren niet zelf hadden ervaren. Dat deze aanbeveling 

uitvoerbaar is, is aangetoond in het EUROPE-project, waar drie 

lerarenopleidingen in Portugal ST/TM aanboden als een nascholingscursus met 

accreditatiepunten voor docenten. De resultaten waren zeer positief en dit 

resulteerde in de belangstelling van 90 andere lerarenopleidingen in het land. 

Lerarenopleidingen zouden uiteindelijk cursussen kunnen aanbieden om 

ST/TM-experts te worden. 

Aanbeveling 8: benoem ST/TM leraren - voor regionale en nationale 

onderwijsautoriteiten. Het wordt aanbevolen om ST/TM docenten te benoemen 

in elke school die ST/TM implementeert met als doel de praktijk van ST/TM-

onderdeel te maken van de dagelijkse routine van de school. Deze rol kan 

worden ingevuld door een specifieke leraar van ST/TM of door reguliere leraren 

(wiskunde, geschiedenis, kunst, taal) als onderdeel van hun reguliere activiteit, 

of door een mentor of decaan. Idealiter zijn dergelijke benoemingen tot ST/TM 

docent onderdeel van de welzijnsdoelen van een school. Training tot 

gespecialiseerde leraar ST/TM kan worden aangeboden als keuzevak binnen de 

lerarenopleiding of met accreditatiepunten voor nascholing. 

Aanbeveling 9: stel instrumenten ter beschikking om implementatie 

op scholen te verbeteren - voor regionale en nationale onderwijsautoriteiten. 

Het wordt aanbevolen om binnen de school instrumenten ter beschikking te 

stellen voor de implementatie van aangetoonde welzijnsbevorderende praktijken 

zoals ST/TM. Een voorbeeld van een instrument is een goed netwerk buiten 

school of idealiter een groep leraren binnen een school. In het EUROPE-project 

hebben we gezien dat op schoolniveau schooldirecteuren de mogelijkheid 

waarderen om ervaringen uit te wisselen, zelfs grensoverschrijdend, en zelfs als 

ze een andere moedertaal hebben. Er is ook behoefte aan supervisie-docenten 

die toezicht houden op de ST/TM-praktijk om ervaringen met collega's uit te 

wisselen. Een ander voorbeeld is het delen van evaluaties, zoals die van Ofsted, 

de onafhankelijke “schoolwaakhond” in het Verenigd Koninkrijk, waar een 

ST/TM-school als “uitmuntend” werd beoordeeld voor persoonlijke ontwikkeling, 
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gedrag en welzijn. Maar ook op interregionaal of internationaal niveau is het de 

moeite waard om praktijken uit te wisselen. In dit geval voornamelijk in 

beleidsvorming, zoals het MvO in Portugal, dat onder bepaalde voorwaarden de 

vrijheid geeft aan scholen om programma's zoals ST/TM in het curriculum te 

integreren of de mogelijkheid om studie- en/of accreditatiepunten te krijgen 

voor ST/TM in lerarenopleidingen. 

Een belangrijk instrument voor netwerken is de oprichting van een 

(Europees) expertisecentrum voor de implementatie van het ST/TM-programma, 

zoals in Portugal werd gedaan voor het EUROPE-project. Een dergelijk 

expertisecentrum kan kennis en informatie delen over de implementatie van 

ST/TM in scholen en lerarenopleidingen. Het expertisecentrum kan ook hulp 

bieden aan beleidsmakers. 

Aanbeveling 10: creëer de vraag en faciliteer degelijk onderzoek - voor 

het regionale en nationale niveau en de Europese Commissie. Voor het opschalen 

van de ST/TM-aanpak zijn bewustwording, introductieactiviteiten, presentaties, 

publicaties en onderwijsconferenties bekend. Bovendien kunnen MoE en de 

Commissie zeer praktische maatregelen treffen voor implementatie. De 

bereidheid van scholen om te experimenteren met het ST/TM-programma kan 

bijvoorbeeld worden gestimuleerd door in de oproepen voor projectvoorstellen 

methoden op te nemen die geweld voorkomen en inclusief leren en welzijn 

bevorderen en die nieuwe benaderingen zoals ST/TM accepteren. Een goed 

voorbeeld is het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, waar het 

EUROPE-project en het FRIENDS-project werden gefinancierd. 

Een ander belangrijk element bij het creëren van de vraag is het leveren 

van solide bewijs dat een nieuwe benadering zoals ST/TM werkt. Het is echter 

moeilijk om degelijk onderzoek te doen naar nieuwe benaderingen in het 

onderwijs (bijvoorbeeld met een RCT). Om onderzoek naar een ander niveau op 

het gebied van kwaliteit en frequentie te tillen, zouden de Commissie en het 

MvO kunnen overwegen financieringsprogramma's te differentiëren en extra 

financiering te verstrekken voor projecten die zich inzetten voor onderzoek van 

kwalitatief hoog niveau. Onze ervaring met het EUROPE-project is dat het 

ontwerpen van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroepen (RCT) voor 

studenten erg moeilijk is en een vertekend beeld van de resultaten is moeilijk te 

vermijden. Daarom wordt ook aanbevolen om vervolgonderzoek te doen om meer 

bewijsmateriaal met grotere groepen te verzamelen, zodat studies met het 

sterkste bewijsmateriaal (dat wil zeggen de minste vertekening) kunnen worden 

geselecteerd en de mogelijke variantie in resultaten beter kan worden begrepen. 
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